ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 223
privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al orașului Ocna Mureș
nr. 219, nr. 220 și nr. 221 din data de 14.11.2016
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de îndată la
data de 15.11.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1278/15.11.2016, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatele de necesitate nr.18887/15.11.2016, nr.18869/15.11.2016,
nr.18868/15.11.2016 înaintate de către Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în
construcţii, spaţiul locativ şi rapoartele de specialitate nr.18867/15.11.2016, nr.18869/15.11.2016
nr.18868/15.11.2016, înaintate de către Direcţia economică, adresa nr.102604/09.11.2016 a
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Direcția Generală Dezvoltare
Regională și Infrastructură și Centralizatorul obiectivelor de investiții cuprinse în programele de
infrastructură preluate de Programul Național de Dezvoltare locală coroborate cu prevederile cuprinse
în Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor, actualizată, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată și H.G.
nr.28/2008, actualizată;
În temeiul art.36, alin (5), lit c), art.45 alin (1) şi art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215 din 23
aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se revocă Hotărârile Consiliului Local al orașului Ocna Mureș nr. 219, nr. 220 și nr.221
din data de 14.11.2016.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vințeler Silviu.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiul locativ
Ocna Mureș, 15.11.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

RED/DACT:T.O.M.
EXP:5;ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ,
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 13 ; voturi ,,pentru”: 13 ; .voturi ,,contra”:

1

; abţineri:

